САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs

Број: 210-1
Дана: 18.06.2018. године
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
са XVIII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 15.06.2018. до 18.06.2018.
године до 10,00 часова
Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. др Јелена
Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер, 3. др Ангела Месарош
Живков, предавач 4. др Биљана Јеремић, професор, 5. мр Србислава Павлов, предавач
6. др Љиљана Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор 8. др
Ђурђа Гријак, професор, 9. Синиша Одаџин, 10.Александра Марков , студент, 11.
Силвија Канцел, студент, 12. Ведран Ђурасовић, 13. Зорица Телечки, 14. ма Гордана
Рогановић, асистент.
Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, проф. 2. Ивана Ромаков, студент и
3.Ивана Иветић, представник Оснивача.
Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од
15.06.2018.-18.06.2018. године до 10:00 часова електронску седницу Савета. Свим
члановима је путем мејла послат Дневни ред са предлозима одлука и прилогом:
ДНЕВНИ
1.

РЕД

Усвајање ребаланса Финансијског плана за 2018. годину и измена
Плана набавки за 2018. годину
1.тачка дневног реда

Служба рачуноводства је доставила ребаланс-измену финансијског плана из
разлога што се укупни приходи и расходи увећавају за износе буџетских средстава која
су нам одобрена решењима Покрајинског Секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност: Број: 142-451-2584/2018 у износу од 150.000,00 и Број:
142-451-2394/2018 у износу од 700.000,00, што укупно износи 850.000,00 динара.
Приликом израде овог ребаланса узето је у обзир остварење финансијског плана за
2018. годину у периоду 01.01. до 31.03.2018. као и кретања у периоду март-мај 2018.
године.Корекције прихода и расхода извршене овим ребалансом приказани су
табеларно и достављени члановима Савета ВШССОВ у Кикинди. Сходно измени
финансијског плана потребно је извршити и измену Плана набавки за 2018.годину (

члан 51 ЗЈН РС) и то у делу набавке добара увећањем позиције „рачунарска опрема“ у
износу од 850.000,00 динара колико је одобрено средстава од Покрајинског
секретаријата. На основу наведеног предлози одлука су достављени члановима Савета,
уз прилог-табеларни приказ ребаланса Финансијског плана за 2018. Годину, те како је
за наведене предлоге одлука од 17 чланова Савета, 14 гласало ЗА, док остали нису
гласали, донете су следеће:
ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди доноси ребаланс Финансијског плана за 2018. годину, који је саставни
део ове Одлуке.
и

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди доноси измењен План набавки за 2018. годину и то у делу набавке добара
увећањем позиција „рачунарска опрема“ у износу од 850.000,00 динара.

Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику.
Гласање је трајало до 10.00 часова 18. 06.2018. године.
Председник Савета
Записник сачинила

_____________________
Јелена Грбић Латиновић

ВШССОВ у Кикинди

_______________________
Синиша Одаџин, проф.

